
  

  
  

  

  

 

Ersta Sköndal Bräcke högskola   

Institutionen för socialvetenskap   

Socionomprogrammet 210 HP   

  

  

  

  

 
Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning  
En kvalitativ studie om äldre personer som bor på grupp- och servicebostad enligt 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 
 

 
 
 

  
 

  

  

  

  

 

  

  

 

Författare: Barbare Huskaj  

Socialt arbete och kunskapsutveckling, 30 hp 

SOC 6, VT18 

Kandidatuppsats 

Handledare: Anna Whitaker  

Examinator: Magnus Jegermalm 

Sammanfattning 



 
  

 

  
 2 [44] 

Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa möjliga skillnader i synen på de behov äldre med 

intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och serviceboende enligt LSS upplever sig ha, 

kontra det stöd boendet erbjuder. Då denna målgrupp lever allt längre ställer detta högre krav på vård- 

och omsorg och dess personal. Kommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att stöd enligt 

LSS erbjuds och utförs enligt bestämmelserna i lagen har även ett stort inflytande över villkoren för 

hur behovet av stöd och vård tillgodoses.  

Denna studie är kvalitativ och baserad på en fallstudie. Det empiriska materialet har inhämtats från 

elva informanter genom intervjuer: Sex av informanterna är äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som bor på grupp- och servicebostad och resterande fem är personal som arbetar 

med denna målgrupp. 

Resultatet visar att trygghet och självbestämmande är avhängigt personalens bemötande och att 

självbestämmande är hos många stödanvändare synonymt med frihet. Vidare observeras att hög ålder 

inte är ett hinder för aktiviteter hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att för personalen är stödanvändarnas behov och önskemål 

grundläggande för verksamheten, vilket kan härledas till stödanvändarnas uttryckta nöjdhet med 

personalen och boendet. En del svagheter identifieras och förslag på hur dessa kan hanteras ges. 

Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, LSS, Äldre. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine and highlight possible differences in the view of the needs 

elderly with intellectual disabilities living in group and service housing according to LSS experience, 

versus the support the accommodation offers. As this target group lives longer, it imposes higher 

demands on healthcare and its personnel. The municipality, which is ultimately responsible for 

ensuring that LSS support is offered and performed according to the provisions of the law has a major 

influence on the conditions for meeting the need for support and care.  

This paper is qualitative and based on a case study. The empirical material has been gathered from 

eleven informants through interviews: Six of the informants are older people with intellectual 

disabilities who live in a group and service residence and the remaining five are staff working with 

this target group.  

The results show that safety and self-determination depend on the staff’s responsiveness and that 

self-determination is synonymous with freedom for many support users. Furthermore, it is observed 

that a high age is not an obstacle for activities for elderly people with an intellectual impairment. In 

summary, the results show that for the staff, support users' needs and wishes are fundamental to the 

business, which can be derived from users expressed satisfaction with the staff and the 

accommodation. Some shortcomings are identified and suggestions on how these can be handled are 

given. 

 

Keywords: Intellectual disabilities, LSS, Elderly. 
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1 Introduktion 

Den ökade välfärden i form av sociala och medicinska framsteg har lett till att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning lever allt längre och att fler uppnår pensionsåldern (Johansson, 

2017). Kännetecknande för personer med intellektuell funktionsnedsättning är att de oftast har 

kommunikationssvårigheter och därmed svårt att uttrycka sina behov. Den ökade livslängden i 

kombination med det faktum att ålderstypiska förändringar verkar annorlunda hos äldre personer med 

intellektuell funktionsnedsättning ställer och kommer att ställa helt nya krav på vård och omsorg.  

Många med intellektuell funktionsnedsättning bor i en grupp- eller servicebostad enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vissa av dem deltar även i daglig verksamhet 

enligt LSS. Ansvaret för att utforma verksamheter enligt LSS utifrån gällande lagstiftning ligger hos 

kommunerna. Således har kommunerna ett stort inflytande över hur behoven av stöd och service 

tillgodoses (ibid.) 

LSS syftar till att vara ett komplement till socialtjänstlagen (SoL) vars ambition att uppnå skälig 

levnadsnivå – för alla som har behov – inte ansågs täcka de komplexa behoven hos personer med 

funktionsnedsättningar. LSS instiftades som lag 1994 med ambitionen att tillförsäkra personer med 

funktionsnedsättning, oavsett ålder, goda levnadsvillkor och främja full delaktighet i samhällslivet 

med målet att leva som alla andra. Införandet av LSS innebar att ansvaret för medborgare med 

funktionsnedsättning decentraliserades från landstinget till kommunerna. Inom kommunerna har det 

blivit praxis att flera LSS insatser1 endast gäller för personer under 65 år, trots att denna åldersgräns, 

som anges i förarbetena till LSS, endast gäller assistansersättning och personlig assistans (prop. 

1992/93:159). 

 

1.1 Problemformulering 

Enligt LSS ska de verksamheter som omfattas av lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet (Larsson & Larsson, 2018). Boende och boendemiljö ska vara av god 

kvalitet och verksamheten ska vara ”grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över 

insatser som ges” Lag (1993:387). LSS är alltså en relativt ny lag vars målgrupp är en alltmer åldrande 

grupp med funktionsnedsättning. Generellt sett är kunskapen om äldre och åldrande personer med 

funktionsnedsättning låg eftersom detta är ett sentida fenomen.  

Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning lider oftast av multipla 

funktionsnedsättningar såsom cerebral pares, autism och fysiskt rörelsehinder. Således kan en 

intellektuell funktionsnedsättning vara olika svår och medföra olika grader av svårigheter inom bland 

annat kommunikation. Kommunikationssvårigheterna kan dels relateras till nedsättning i 

                                                
1 Undantaget är daglig verksamhet som upphör vid 67 år, (HFD, 2014, ref. 41). 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/R%C3%A4ttsfall/HFD%202014%20ref.%2041.pdf
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abstraktionsförmåga som kan medföra svårigheter att förstå en fråga, dels svårigheter att sätta ord på 

sina känslor och upplevelser (Kåhlin, 2015). Denna målgrupp uppfattas av många som olämplig att 

intervjua på grund av de speciella villkor intervjuandet kräver. Samtidigt är det viktigt att låta alla 

komma till tals utifrån sina förutsättningar, förmågor och villkor (Jeppson Grassman & Taghizadeh 

Larsson, 2015).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka samt belysa möjliga skillnader i synen på de behov äldre med 

intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och serviceboende enligt LSS upplever sig ha, 

kontra det stödboendet erbjuder. De frågeställningar studien ämnar besvara är: 

• Hur upplever äldre med intellektuell funktionsnedsättning att deras behov och önskemål blir 

tillgodosedda? 

• Vilket förhållningsätt har personal som arbetar vid boendet gentemot målgruppens behov och 

önskemål? 

 

1.3 Studiens relevans för socialt arbete 

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning lever till att uppnå pensionsålder och blir 

således en allt större del av befolkningen (Jönson & Harnet, 2015). Denna målgrupp har oftast 

kommunikativa svårigheter vilket gör det svårt för dem att uttrycka tankar, åsikter och känslor. Med 

ökat åldrande tillkommer ålderstypiska nedsättningar hos alla människor; en del drabbas exempelvis 

av demens. Dessa ålderstypiska nedsättningar sker naturligtvis även hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning men de kan träda in väldigt tidigt jämfört med övrig befolkning och yttra sig på 

olika sätt. Målgruppens sociala nätverk består oftast av anhöriga som med tiden själva åldras och blir 

skraltiga, kvar blir ett nätverk av andra medboende och personal (Whitaker, 2009). På grund av de 

svårigheter en intellektuell funktionsnedsättning medför blir dessa personer oftast föremål för vård- 

och omsorg vilket ställer krav på att säkerställa att denna målgrupp får sina behov tillgodosedda 

utifrån de rättigheter de är berättigade till inom ramen för LSS. För att kunna tillgodose behoven hos 

äldre med intellektuell funktionsnedsättning krävs ”ett socialt arbete som vänder sig till äldre och som 

är förankrat i kunskap om ålder och åldrande /…. / äldres livsvillkor, synen på äldre i samhället och 

organiseringen av olika typer av stöd- och hjälpsystem” (citerad i Jönson & Harnett, 2015, s. 15). 

 
1.4 Avgränsning 

Studien behandlar stödanvändare med intellektuell funktionsnedsättning och personal som arbetar 

närmast dessa personer. En svårighet vid insamling av empiri baserad på denna målgrupp är hur 

kvalitativa intervjuer bör utformas för att uppmuntra den tillfrågade att delta och dela med sig av så 

mycket information som möjligt. En annan utmaning är de svårigheter som intervjuer med personer 



 
  

 

  
 9 [44] 

med intellektuella funktionsnedsättningar är förenade med då denna målgrupp ofta har 

kommunikationssvårigheter. Således vore det önskvärt att inkludera flera kommuner för att uppnå ett 

större urval för att dra slutsatser om och möjliggöra generaliserbarhet. Detta är dock inte möjligt att 

utföra inom den angivna tidsramen. 

Då fokus för studien ligger på LSS är det även viktigt att tydliggöra att det finns fler lagar2 som 

reglerar rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dock är det SoL och LSS som i huvudsak 

reglerar de rättigheter personer med funktionsnedsättning har. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: Nästa avsnitt beskriver begreppen brukare och stödanvändare, 

följt av en beskrivning av andra centrala begrepp som används i texten. Avsnitt 4 ger en bakgrund, och 

i de efterföljande avsnitten presenteras teoretisk referensram, metod, resultat och analys och 

diskussion. Avslutningsvis ges slutsatser samt förslag på vidare forskning.  

  

                                                
2 Hälsosjukvårds-, socialtjänst- och skollagen. 
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2 Begrepp 

I detta avsnitt diskuteras begreppet brukare och stödanvändare. Därefter beskrivs andra centrala 

begrepp som används i studien.  

 

2.1 Brukare eller stödanvändare? 

Begreppet brukare definieras enligt Socialstyrelsen enligt följande: ”person som får, eller som är 

föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten” 

(http://termbank.socialstyrelsen.se/#results). Begreppet har utretts och rekommenderas av både 

Socialstyrelsen och Terminologicentrum (http://www.tnc.se/termfraga/brukare/). Det är avsett att 

användas av politiker, administratörer och forskare när man talar övergripande om olika verksamheter 

inom socialtjänsten. Däremot bör det inte användas i interna samtal eller texter inom verksamheter 

(ibid.) eftersom det ”ogillas av många” (citerad i Lewin, 2012, s. 18) och upplevs av stödanvändare 

som nedvärderande och respektlöst. I denna studie används istället begreppet stödanvändare och avser 

en person som får behovsprövade insatser enligt LSS. Begreppet stödanvändare markerar att personen 

”inte är ett passivt objekt utan ett aktivt, samverkande subjekt efter sin egen förmåga och vilja” 

(citerad i Lewin, 2012, s. 18).   

 

2.2 Begreppsförklaring 

• Stödanvändare: Definieras i denna studie som en person som erhåller stöd enligt LSS 

• Brukare: Den allmänna definitionen är: ”person som tar något i bruk” 

(http://www.tnc.se/termfraga/brukare). Inom socialtjänsten innebär det en person som får, eller 

som är föremål för en utredning om att få individuellt behovsprövade insatser från 

socialtjänsten (http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=267222).  

• Äldre:  Definieras som ”…äldreblivandet i åldrarna kring 65, det vill säga den del av 

livsloppet då människor i många sammanhang börjar definieras som äldre…”  (Taghizadeh 

Larsson, 2008, 2013, (citerad i, Jeppson Grassman & Taghizadeh Larsson, 2015). 

• Funktionsnedsättning: Nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

(http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=665&SrcLang=sv).  

• Funktionshinder: Det hinder eller den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 

en person i relation till omgivningen 

(http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273971).  

 

  

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results
http://www.tnc.se/termfraga/brukare/
http://www.tnc.se/termfraga/brukare
http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=267222
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=665&SrcLang=sv
http://www.rikstermbanken.se/visaTermpost.html?id=273971
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3 Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en kort bakgrund av funktionshinderpolitikens utveckling. Därefter beskrivs 

intellektuell funktionsnedsättning, LSS som en rättighetslag och vad rätt till stöd och service enligt 

LSS innebär. Sedan förklaras åldrande och hälsa och personcentrerat synsätt. Slutligen presenteras 

tidigare forskning.  

 

3.1 Funktionshinderpolitikens utveckling 

Hur samhället hanterat funktionsnedsättningar och förutsättningar för personer med 

funktionsnedsättning har succesivt förändrats till den samhällssyn vi har idag. Imbecill, sinnesslö, 

krympling, handikappad var före 1950-talet vanliga benämningar på personer med 

funktionsnedsättningar (https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-

funktionsnedsattning). 

Först 1944 instiftades Lagen om obligatorisk för bildbara sinnesslöa barn (SFS1944:477). Lagen 

framförde inget anpassat stöd mer än att enbart reglera rätten till undervisning. År 1965 tillkom 

elevhemslagen (1965:136) och 1968 omsorgslagen, vars syfte var att upprätta nödvändiga åtgärder 

riktade till ”utvecklingsstörda”. Lagen reglerade utvecklingsstördas rätt till boende, utbildning, 

sysselsättning och ”en i övrigt normal tillvaro” (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/omsorgen-om-utvecklingsstorda_GN02So349). 

År 1994 instiftades LSS som då ersatte elevhems- och omsorgslagen. Lagen tillkom som ett 

komplement till socialtjänstlagen då denna inte ansågs kunna tillgodose de behov som personer med 

funktionsnedsättning upplevde. Därför behövdes en lag som reglerade mer konkreta stöd- och 

hjälpinsatser till personer med funktionsnedsättningar för att stärka deras ställning som medborgare 

(Motion 1999/2000: So349). LSS är en rättighetslag som ska tillförsäkra personer med 

funktionsnedsättning ett liv som alla andra utifrån goda levnadsvillkor och självbestämmande.  

En offentlig utredning (SOU 1964:43) från 1964 kom att drastiskt förändra den traditionella 

samhällssynen på funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättningar. I utredningen 

framkom det bland annat att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i byggplanering, 

arbetsmarknad, utbildningsväsendet, socialförsäkringen och kulturlivet; kort sagt i all 

samhällsplanering. Det betonades också att ”hjälpen till personer med funktionsnedsättning borde 

utformas som rättigheter” (citerad i Engwall & Larsson, 2012, s. 21). Detta i kombination med 

Handikappförbundets Centralkommittés (HCK) arbete mot en jämlikhetsdebatt kom att resultera i den 

första handikapputredningen 1972. Utredningen antog HCK:s handikappbegrepp som löd: ”handikapp 

är i stor utsträckning en följd av brister i samhället, därför kan handikapp elimineras, det gör man 

genom att förändra samhället” (citerad i Engwall & Larsson, 2012, s. 21).  

Sammanfattningsvis har samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar och 

funktionsnedsättningar i övrigt genomgått en dynamisk förändring. Från segregering och exkludering 

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-funktionsnedsattning
https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/kort-historik-om-funktionsnedsattning
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har funktionshinderpolitiken bidragit till att personer med funktionsnedsättning inkluderats i samhället 

som fullvärdiga medborgare med ett inneboende värde oavsett variationer. Detta genom bland annat 

rätten till självbestämmande, som är en av de sex grundprinciperna3 som LSS bygger på (Engwall & 

Larsson, 2012).  

 

3.2 Intellektuell funktionsnedsättning 

Begreppet intellektuell funktionsnedsättning har ersatt den tidigare benämningen utvecklingsstörning. 

Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning lider oftast av multipla funktionsnedsättningar 

såsom cerebral pares, autism och fysisk rörelsenedsättning. På grund av detta kan en 

funktionsnedsättning variera i allvarlighetsgrad, allt från en lättare till en svårare som kräver mer hjälp 

och stöd. De olika nivåerna benämns vanligtvis lindrig, måttlig och grav intellektuell 

funktionsnedsättning. För att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning krävs att tre kriterier är 

uppfyllda 

(http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning/Vad-ar-

utvecklingsstorning/). Det första kriteriet är att personen har bristande intellektuella funktioner som 

innebär nedsatt inlärningsförmåga och abstrakt tänkande. Detta yttrar sig exempelvis genom att 

personen har svårt att lösa problem i skolarbetet. Det andra kriteriet innefattar svårigheter med socialt 

samspel och kommunikation samt svårigheter att genomföra liknande uppgifter som personer i samma 

ålder. Det sista kriteriet är att dessa nedsättningar ska ha uppkommit innan 18 års ålder (ibid).  

 

3.3 LSS – en rättighetslagstiftning  

LSS är en rättighetslag vilket innebär att personer som omfattas av lagens personkretsbeskrivning4 har 

rätt till något eller några av de tio insatser5 som ställs upp i lagen om dessa behov inte kan tillgodoses 

på annat sätt. Prövning av om en person tillhör någon av personkretsarna görs i samband med den 

utredning och det beslut som fattas efter en begäran om insatser enligt LSS (Larsson, M. & Larsson, 

L.G., 2018). Handläggaren som gör utredningen behöver i regel ett läkarutlåtande för prövning av 

vilken personkrets personen tillhör. Personkrets 1 och 2 kräver medicinska diagnoser medan 

personkrets 3 kräver en betydligt större utredning. Utredningen ska kunna påvisa att personen har 

                                                
3 De övriga principerna är: inflytande, delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn.  
4 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 

omfattande behov av stöd eller service. 
5 De tio insatserna är: rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, 

avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 

boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom, bostad med särskild service för 

vuxna eller annan särskilt anpassad bostad, daglig verksamhet. 

 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning/Vad-ar-utvecklingsstorning/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning/Vad-ar-utvecklingsstorning/
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varaktiga och stora funktionshinder som inte beror på normalt åldrande (ibid.). Att få stöd enligt LSS 

hindrar inte att även få insatser enligt SoL6 om den enskilde uppfyller kraven och behovet inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Vilken lag som ska tillämpas i det enskilda fallet ska enligt lagens förarbeten 

(prop. 1992/93:159) avgöras av den enskildes egna vilja.  

 

3.4 Rätt till stöd och service enligt LSS  

Delaktighet, tillgänglighet och utanförskap är andra centrala begrepp när man talar om personer med 

funktionsnedsättning (Hallberg, U. & Hallberg, L.R., 2018). Att vara delaktig och själv kunna 

bestämma över sitt eget liv är för många av oss en självklarhet. Men för många andra, särskilt personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar, finns inte samma möjligheter; därmed riskerar de att hamna 

i ett utanförskap.7 Här bör även begreppet exkludering beaktas då det oftast handlar om en faktisk 

exkludering och inte bara om en känsla. LSS syftar till att motverka utanförskap och exkludering och 

istället inkludera varje enskild individ, oavsett funktionsnedsättning, att leva ett liv som alla andra 

människor i vårt gemensamma samhälle. För att uppnå detta är självbestämmande, delaktighet och 

tillgänglighet ett ofrånkomligt krav.  

Ett led i rätt riktning skedde 2008 då Sverige ratificerade8 FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Konventionen syftar till att ”främja, skydda och säkerställa det 

fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med 

funktionsnedsättningar” (citerad i Larsson, M. & Larsson, L.G., 2018, s. 10). I konventionen framhävs 

insatser för att motverka utanförskap och exkludering av personer med funktionsnedsättningar som 

betydande för delaktighet och tillgänglighet, (Hallberg, U. & Hallberg, L.R., 2018).  

Tillgänglighet handlar om att det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att själva 

ta del av det samhället erbjuder. Detta genom fysisk tillgänglighet men också genom kommunikativ 

tillgänglighet för att skapa förutsättningar för att den enskilde ska leva som alla andra så långt det är 

möjligt. Just Att leva som alla andra betonas av målformuleringen i LSS (ibid.). Bristande 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kan sedan den 1 januari 2015 ligga till grund 

för diskriminering enligt diskrimineringslagen. Denna lag definierar bristande tillgänglighet som 

”person som missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska 

komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning” Lag (2008:567).  

Att vara delaktig bygger på en känsla om och i vilken grad den enskilde upplever sig själv 

engagerad och involverad i olika livssituationer. Upplevelsen av engagemang och involvering hos den 

enskilde påverkas i första hand av hur samhället möjliggör tillgänglighet då tillgänglighet föder 

                                                
6 Socialtjänstlagen innefattar stödinsatser och ersättningar som exempelvis boendestöd, hemtjänst, ledsagning. 
7 Utanförskap innebär att en grupp människor, eller att en enda individ känner sig utanför en gemenskap i samhället 

(ibid.). 
8 Att en konvention ratificerats innebär att staten förbinder sig rättsligt att anta konventionen i sin helhet som 

gällande lag (SÖ 2008:26). 
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delaktighet (Hallberg, U. & Hallberg, L.R., 2018). Syftet med LSS är att säkerställa full delaktighet i 

samhällslivet.  

 

3.5 Åldrande och hälsa  

Åldrande är inte samma sak som ålder. Ålder avser den kronologiska åldern medan åldrande innebär 

de biologiska förändringar som uppträder med ökad kronologisk ålder (Skog & Grafström, 2013). Den 

kronologiska åldern återspeglar endast hur länge en person levt, och säger inget om kroppens funktion. 

Trots detta är samhället utformat så att den kronologiska åldern till viss del ligger till grund för vilken 

lag som ska tillämpas vid behov av stöd och hjälp. 

Vad som är normalt åldrande är svårt att definiera. Trots att statistik påvisar att majoriteten av de 

som är 100 år lider av någon form av demens och att mer än 50 procent av alla kvinnor över 80 år lider 

av benskörhet är det svårt att dra en gräns för vad som är ett ”normalt” åldrande (Harnett & Jönson, 

2015). Denna svårighet blir ännu större då åldrandet ”varierar mellan olika kulturer, religioner och 

tidsepoker” (citerad i Rundgren, Å. & Dehlin, O., 2017). Åldrande definieras som en kombination av 

sociala, biologiska och psykologiska processer. Den sociala åldern är relativ i förhållande till den 

sociala kontexten som utgörs av de normer, förväntningar, stereotyper och värderingar som är 

kulturellt associerade med den kronologiska åldern (Giddens, 2014). Det sociala åldrandet 

karaktäriseras inte sällan av ett beroende av närstående och anhöriga hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar (Whitaker, 2009). Men även anhöriga och närstående åldras. Detta leder till att 

stödet från anhöriga och närstående minskar och att de som utgjort den närmaste stödstrukturen själva 

blir äldre och dör, (ibid.). Kvar runt den enskilde blir den del av stödstrukturen som utgörs av 

personalen. 

Det psykologiska åldrandet handlar om hur en människa kan hantera och anpassa sig till samhället, 

vilket förutsätter inlärningsförmåga, intelligens, personlighet och minne (Rundgren & Dehlin, 2017). 

Det biologiska åldrandet anger däremot funktionen i olika organ i relation till den kronologiska åldern, 

vilket inte givet hänger samman med en specifik ålder.  

Det biologiska åldrandet delas in i två parallella processer som samspelar med varandra. Den 

primära processen är oberoende av yttre faktorer och handlar således om den biologiska 

åldrandeprocess som uppstår hos alla oavsett livsstil, och den sekundära åldrandeprocessen innefattar 

yttre faktorer såsom livsstil och miljöpåverkan (Harnett & Jönson, 2015). Begreppet belyser vikten av 

att uppmärksamma den funktionella individualitet som finns hos var och en och hur detta påverkar 

personens liv och hälsa, oavsett ålder (Appelgren, 2014). Att tillämpa detta synsätt i arbete med äldre 

personer med intellektuell funktionsnedsättning innebär att arbeta personcentrerat.  
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3.6 Personcentrerat synsätt  

Personcentrerad vård (PCV) handlar om att i mötet mellan stödanvändare och personal se bortom 

sjukdom och funktionsnedsättning och istället se den enskilde som expert på sitt eget liv. För att inte 

förlora individperspektivet finns det ingen given modell för hur man i praktiken ska arbeta 

personcentrerat. Inom den svenska modellen för PCV betonas en ömsesidig relation mellan den 

enskilde och vårdgivaren samt vikten av dokumentation.  Personcentrerat arbete kräver god kännedom 

om den enskildes livsberättelse, och i de fall den äldre själv inte kan föra sin talan är det ”personalens 

uppgift att försöka tolka och förstå detta utifrån den enskildes perspektiv” (citerad i Blomqvist, 

Edberg, Bravell, & Wijk, 2017).  

Personcentrerad vård är ett begrepp som tillkommit då det ansågs att begreppet patient, som på 

engelska betyder tålamod, reflekterar det dåvarande maktförhållandet mellan den auktoritära 

läkaren/sjuksköterskan och den tålmodige patienten. Delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet 

är idag lagstiftade begrepp för att tydliggöra att all vård och alla insatser ska ske utifrån individuella 

behov. Detta förutsätter att personen kommer först och sjukdomen efter (ibid.). För att implementera 

och upprätthålla en personcentrerad vård krävs att hela organisationen genomsyras av detta 

förhållningsätt, från styrdokument till rutiner och utbildning (Johansson, M. (2017).   

 

3.7 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området äldre med intellektuell 

funktionsnedsättning. Tidigare forskning belyser området utifrån två perspektiv: stödanvändarnas- 

samt företrädarnas perspektiv. Det sistnämnda avser verksamhetsledare och personal som arbetar 

närmast stödanvändarna.  

 

3.7.1 Stödanvändarnas perspektiv 

En australiensk studie undersöker möjligheten till självbestämmande hos äldre personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Studien undersöker vilka faktorer som är avgörande hos 

stödanvändare som väljer att gå i pension istället för att gå på daglig verksamhet eller sysselsättning. 

Studien genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 33 äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som har insatsen daglig verksamhet eller annan form av sysselsättning. 

Resultaten visar att stödanvändarna har svårt att ta egna beslut som att avsiktligt välja gå i pension. 

Avgörande faktorer som påverkar valet har en koppling mellan pensionering, dålig hälsa och rädsla för 

meningslösa aktiviteter till följd av organisatoriska luckor. Dessa faktorer ses som ett hinder i 

självbestämmandet. Trots att insatserna inom funktionsnedsättning och de som tillhandahåller 

insatserna betonar vikten av att främja självbestämmande för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan stödanvändare som går på daglig verksamhet eller annan sysselsättning inte 

göra egna självbestämda val om att gå i pension. Resultatet visar att åtgärder utifrån makro- och 
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mikroperspektiv är nödvändiga. De åtgärder som framkommer handlar om organisatoriska åtgärder 

som ett större utbud av sysselsättningsinsatser men också information riktat mot stödanvändarna 

(McDermott & Edwards, 2012). 

En studie av Hartley & MacLean (2009) genomförd i Rocky Mountain, USA, undersöker hur 

personer med intellektuell funktionsnedsättning erfar social interaktion. Urvalet består av 127 personer 

med intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 19–65. Undersökningen genomförs med olika 

mätinstrument som mäter depressionssymptom, inventering av social samvaro som respondenterna 

upplever som stressfullt samt ett nittiotal frågor som mäter olika områden inom social interaktion. 

Resultaten visar att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning upplever mer stress när de 

interagerar socialt. Vidare visar resultaten att stress har en negativ inverkan på deras psykologiska 

välbefinnande. De faktorer som ökar den upplevda stressnivån hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är att höra andra ”tjafsa”, att bli avbruten när de är upptagna, att inte få gehör, 

samt när de upplever att andra beter sig ”bossiga” mot dem 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831777/#R28). 

 

3.7.2 Företrädares perspektiv   

Egard et al. (2016) undersöker vilka arbetsformer anställda anser vara betydelsefulla för delaktighet i 

planering och utförande av stödinsatser hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Deltagarna i studien består av sju respondenter: två av dem forskare i socialt arbete anställda vid 

Malmö högskola och fem anställda vid företaget Nytida som tillhandahåller vård och stöd till personer 

med funktionsnedsättning, exempelvis gruppbostäder och daglig verksamhet. Studiens resultat visar 

att personal anser att de inte alltid har den information de behöver om stödanvändarnas sätt att 

kommunicera och behovet av stöd, vilket påverkar upprättandet av genomförandeplanen9 samt 

utförandet av insatsen. En god relation och förtroende mellan stödanvändare och personal är 

grundläggande för att kunna skapa delaktighet och genomföra stödinsatser. 

En irländsk litteraturstudie granskar rapporter publicerade mellan 2000–2015 om professionella 

vårdgivares erfarenheter av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och 

demens. Resultatet visar att personal ofta har utbildning och kunskap om den egna målgruppen men 

saknar ofta kunskap om åldrandet och ålderssjukdomar. Även kunskap om kommunikation, 

beteendestöd och aktiviteter framkommer hos personalen som bristande. Personalutbildning betonas i 

studien som en grundläggande förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat (Cleary & Doody, 

2016). 

                                                
9 Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående.  

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband 

med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering 

(http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=719&SrcLang=sv).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831777/#R28
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=719&SrcLang=sv
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Maria Johansson (2017), sjuksköterska och universitetsadjunkt vid Lunds universitet, har undersökt 

vilka möjligheter det finns för ett aktivt och hälsosamt åldrande hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Undersökningen genomförs genom intervjuer med verksamhetsledare på LSS 

boenden och daglig verksamhet då dessa enligt författaren oftast har stort inflytande över hur behoven 

av stöd, service och vård tillgodoses. Resultatet visar att det inte är någon skillnad på ett hälsosamt 

åldrande i relation till åldrandet; däremot är självbestämmande en förutsättning. Detta i relation till 

studiens resultat om att äldre med intellektuell funktionsnedsättning genomgående är beroende av 

andra för att göra självständiga val visar på behov av stöd för självbestämmande. Studien visar även 

att när de äldre slutar på daglig verksamhet eller när insatsen upphör så minskar deras sociala nätverk 

samtidigt som kommunen saknar aktiviteter för denna målgrupp. De svårigheter som framkommer hos 

verksamhetsledarna är att kunna skilja på vad de olika funktionsnedsättningarna som medföljer 

åldrandet beror på: om det är demens, den intellektuella funktionsnedsättningen eller det ”normala” 

åldrandets åkommor. Oavsett vad så medföljer detta ett ökat behov av kunskap hos personal om 

hälsoproblem hos äldre men även policydokument och kommunala strategier om åldrande och 

åldersförändringar.  

 
3.7.3 Problematisering av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen berör både nationella och internationella studier men då förhållandena i 

andra länder skiljer sig från Sverige utifrån bland annat lagstiftning kan det vara svårt att jämföra dem. 

Den forskning som presenteras i detta avsnitt är avsedd att belysa studier som kan relateras till svenska 

förhållanden.  

Den forskning som presenteras visar att aktiviteter för målgruppen som inte går på daglig 

verksamhet eller saknar annan form av sysselsättning inom ramen för gällande lagstiftning saknas. 

Därför är det intressant att undersöka vilka former av aktiviteter som är eftertraktade, lämpliga och kan 

tillmötesgå de behov som denna målgrupp har, speciellt då målgruppen är mer stresskänslig för social 

interaktion. Sett ur ledares perspektiv har både ledare och personal som arbetar närmast målgruppen 

ofta kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar men saknar kunskap om ålderstypiska åkommor 

och de behov som uppträder till följd av dessa. Detta kan orsaka en negativ verkan hos målgruppen 

vilket påvisar behovet av utbildning, både bland ledare och personal för att leva upp till de krav 

verksamheter har enligt LSS. Forskning lyfter dock endast fram ett behov bland personal, trots att 

ledare har stort inflytande över hur behoven av stöd, service och vård tillgodoses.  
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4 Teoretisk referensram 

I denna studie används en teoretisk referensram för att bedöma studiens resultat. Referensramen består 

av tre teorier: aktivitetsteorin och disengagemangsteorin. 

 

4.1 Aktivitetsteorin 

Aktivitetsteorin handlar om aktiviteternas betydelse och menar att ett gott liv är kopplat till mentala, 

fysiska och sociala aktiviteter. Mer specifikt menar teorin att då åldrandet innefattar förluster är det 

viktigt att fylla livet med olika aktiviteter för att bibehålla sin fysiska och mentala hälsa. Teorin 

betonar även vikten av sociala samvaro för att bevara en känsla av meningsfullhet. De äldre påverkas 

av olika sociala faktorer som exempelvis kön, etnicitet och samhällsklass, vilket innebär att individens 

livslopp och dess utformning är en social konstruktion och kan därmed se olika ut för olika individer 

(Giddens, 2014). Övertygelsen om aktivitetsteorin ligger i den allmänna forskningen och forskningens 

överensstämmelse med samhällets uppfattningar om vad som innefattar ett gott åldrande (Harnett & 

Jönson, 2015). Fördelen med aktivitetsteorin inom socialt arbete med äldre är att den eliminerat synen 

på äldre som passiva och i behov av mycket vila. Detta har även medfört införandet av rätten till en 

aktiv och meningsfull tillvaro inom SoL (Harnett & Jönson, 2015) och att den enskilde ska 

tillförsäkras goda levnadsvillkor med rätten att leva som alla andra inom LSS (1993:387).  

 

4.2 Disengagemangteorin 

Disengagemangteorin beskriver på mikro- och makronivå hur samhället och den äldre själv klipper 

banden med andra som en förberedelse inför den äldres död. Enligt disengagemanteorin ska man 

därför inte försöka göra det som aktivitetsteorin står för, det vill säga höja aktivitets- eller 

interaktionsnivån, utan det motsatta. Denna funktionalistiska teori har anklagats för att den bland annat 

rättfärdigar en passiv äldrepolitik. Teorin menar att disengagemanget sker naturligt i och med att de 

äldre interagerar mindre och med färre individer på grund av insikten att de närmar sig döden (som är 

frivilligt och förenat med tillfredställelse) och på detta sätt lösgör sig från samhället och dess normer. 

Detta avståndstagande från samhällets sida tydliggör det minskade beroendet av äldre individer, något 

som disengagemangteorin menar är funktionellt (Harnett & Jönson, 2015).   

 

4.3 Problematisering av teorier 

Disengagemangsteorin anses vara den mest kritiserade teorin av de båda eftersom den som tidigare 

nämnts bidrar till en passiv äldrepolitik. Trots detta finns det författare som menar att 

disengagemangsteorin får stöd i och med att en del människor är nöjda med livet, trots att de inte lever 

efter aktivitetsteorins normer (Tornstam, 1992, refererad i Jönson & Magnusson, 2001). Nackdelen 

med disengagemangteorin, i likhet med aktivitetsteorin, är att den inte tar hänsyn till individuella 

önskemål och behov vilket tydligt framkommer.  
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Aktivitetsteorin som norm förkastar disengagemangsteorin och dess utgångspunkt att den äldre 

människan är i behov av ett socialt och psykosocialt disengagemang.  

Oavsett applicering av aktivitets- eller disengagemangsteorin kan tillämpning av dessa leda till att vi 

påtvingar de äldre våra egna värdeladdade teorier med konsekvensen att avvikelser från dessa 

teoretiska förutsägelser betraktas som onormala och kan komma att placera de äldre ”socialt sett 

utanför spelet” (citerad i Närvänen, 2009, s. 26) ”som aktiva medborgare i samhället” (citerad i 

Närvänen, 2009, s. 16). Aktivitets- och disengagemangsteorin som norm skulle innebära en frånvaro 

av ett personcentrerat synsätt och därmed ett uppgiftorienterat synsätt vilket inte samstämmer med 

lagens intention som innebär att personer med funktionsnedsättningar ska leva som alla andra. Att ha 

ett personcentrerat förhållningsätt innebär att stödanvändaren i behov av stöd och dennes upplevelse 

av sin verklighet, egenskaper och förutsättning sätts i fokus. 
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5 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras studiens 

kvalitativa forskningsdesign, följt av forskningsstrategi och forskningsprocess. Slutligen presenteras 

forskningsetiska krav och aspekter samt studiens genomförande.  

 

5.1 Kvalitativ forskningsdesign 

Denna studie är genomgående kvalitativ och baseras på ett tolkningsperspektiv. Syftet med kvalitativ 

forskning är att studera och tolka sambandet mellan olika sociala sammanhang så som organisationer, 

eller som i denna studie att studera och tolka sambandet mellan äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och personal som arbetar med målgruppen. Detta för att belysa möjliga 

skillnader i synen på de behov äldre med intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och 

serviceboende enligt LSS upplever sig ha, kontra det stödboendet erbjuder, med syfte att utveckla vårt 

nuvarande synsätt genom att ”bidra med en mer nyanserad förståelse” (citerad i Alvehus, 2013, s.23) 

av intervjupersonernas perspektiv.  

 Kvalitativ forskning brukar kritiseras av forskare som använder kvantitativ metod. Eftersom 

kvaliteten i kvantitativ forskning värderas genom objektivitet, reliabilitet och validitet menar 

kvantitativa forskare att kvalitativ forskning är ”alldeles för subjektiv” med ”svårigheter att replikera 

en undersökning” och ”problem med generalisering” (citerad i Bryman, 2011, s.368–369); i synnerhet 

då det inom kvalitativ forskning kan finnas flera beskrivningar av en verklighet (Bryman, 2011). För 

att i möjligaste mån förebygga detta finns det fyra tillförlitlighetskriterier som kan användas inom 

kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s.52) och används i denna studie. Dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Tillförlitlighetskriterierna bidrar till att 

skapa mer fylliga och deskriptiva skildringar genom att de ”tar upp de olika sätt på vilka kvalitativa 

forskare har genomfört sina undersökningar eller en analys som grundar sig på författarens eller andra 

forskares erfarenheter” (citerad i Bryman, 2011, s.370). Nedan presenteras innebörden av 

tillförlitlighetskriterierna och hur dessa har använts i denna studie.  

 

5.1.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om hur pass trovärdig empirin och resultaten är utifrån studiens syfte. 

Möjligheten att som forskare kunna påvisa att studiens empiri och resultat är trovärdig är också en av 

de mest problematiska inom kvalitativ forskning och kvalitativa intervjuer (Trost, 2010). Detta då 

forskaren ska kunna påvisa att: 

 

data är insamlade på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen. 

Förekommer t.ex. ingen som helst reflektion av de etiska aspekterna i anslutning till datainsamling och 

senare i avrapportering av resultat finns fog för att sätta frågetecken inför trovärdigheten (citerad i 

Trost, 2010, s. 134).  
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Empirin till denna studie har genererats från stödanvändare, det vill säga äldre personer med 

intellektuell funktionsnedsättning som bor på grupp- och servicebostad enligt LSS, som har beviljats 

denna insats utifrån myndighetsutövning. Personal som arbetar närmast denna målgrupp anses vara 

seriösa och relevanta då de är anställda för att utföra de insatser stödanvändarna har rätt till enligt LSS.  

 

5.1.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida den studerade verkligheten kan appliceras i någon annan kontext. Det 

handlar om att förse läsaren med så kallade ”thick descriptions” (citerad i Bryman, 2011, s.355) av den 

insamlade empirin. I denna studie utgörs överförbarheten utifrån det faktum att urvalet av boendeform 

och målgrupp inte är unik för studiens hemkommun utan återfinns i 289 kommuner till följd av 

lagstadgade rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Vidare uppnås det av 

resultatdelens fylliga beskrivningar som förstärks genom citat från undersökningspersonerna.  

 

5.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om att forskaren ska ”anta ett granskande synsätt” (citerad i Bryman, 2011, s. 355) 

för att säkerställa att en ”fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i forskningsprocessen” 

(ibid) finns med. I denna studie framgår pålitligheten utifrån metodkapitlet. 

 

5.1.4 Konfirmering 

Slutligen handlar konfirmering om graden av neutralitet och objektivitet från forskarens sida och att 

forskaren har agerat i god tro. I denna studie styrks graden av konfirmering av delkapitlet 5.4 

Forskningsetiska krav och reflektioner.  

 

5.2 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som används i denna studie består av en fallstudie. Anledningen till varför en 

fallstudie används beror på att studiens frågeställningar är av beskrivande art, att fallstudier gör det 

möjligt för forskaren att bibehålla det essentiella inom de studerandes verklighet (Yin, 2007), och att 

fallstudier syftar till att just beskriva ett bland andra empiriska enheter (som i denna studie består av en 

specifik målgrupp).  

 Det är svårt att återge en ”generell och enkel definition av vad som egentligen utgör ett fall” 

(citerad i Alvehus, 2013, s. 75). Men ett försök att beskriva det görs av Stake (2000:436) då han 

beskriver fallstudier som ”ett bland andra, det vill säga en empirisk enhet av en typ som vi kan 

identifiera flera av och sedan välja ut en: ett land, en organisation, en patient” (citerad i Alvehus, 2013, 

s. 75). En av målsättningarna med fallstudier är att upptäcka ny information (Denscombe, 2011) vilket 

uppnås då denna strategi tillåter användandet av en eller flera olika typer av datagenereringsmetoder. 

De datagenereringsmetoder som använts i denna studie består av semistrukturerade intervjuguider (se 

delkapitel 5.3.3 Insamling av data). 

http://dod.mtm.se/play/522c_0064.smil#rng_txt_0064_0006
http://dod.mtm.se/play/522c_0064.smil#rng_txt_0064_0006
http://dod.mtm.se/play/522c_0064.smil#rng_txt_0064_0006
http://dod.mtm.se/play/522c_0064.smil#rng_txt_0064_0006
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5.3 Forskningsprocessen 

Forskningsprocessen är induktiv, det vill säga att studien syftar till att genom den insamlade empirin 

förklara ett fenomen. Bryman (2011, s.346) beskriver den kvalitativa forskningsprocessen utifrån 

Fosters (1995) kriminalitetsstudie, vilket presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1: Kvalitatitv forskningsprocess. 

 

Källa: Bryman 2011. 

 

Nedan följer en presentation av respektive delprocess enligt bilden ovan. 

 
5.3.1 Generella frågeställningar  

De generella frågeställningarna i denna studie utgörs av intervjuguiderna (se appendix 3 och 4).  

 

5.3.2 Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

Urvalet av, för denna studie, relevanta platser är bostad med särskilt service för vuxna enligt LSS, det 

vill säga grupp- och servicebostad. Undersökningspersonerna utgörs av äldre personer med 

intellektuell funktionsnedsättning samt personal som arbetar närmast denna målgrupp. Urvalet av 

undersökningspersonerna stödanvändare gjordes utifrån tre grundläggande kriterier: ålder, 

gruppbostad LSS och servicebostad LSS. Även urvalet av undersökningspersonerna personal gjordes 

på grundval av tre kriterier: vid intervjutillfället anställda i kommunen, erfarenhet av att arbeta inom 

funktionsnedsättningsområdet samt aktuell anställning på grupp- och servicebostad enligt LSS.  

Efter kontakt med ansvarig personal på boendeenheterna fastslås det att åtta stödanvändare 

uppfyller urvalets kriterier. Likaså urvalet av personal. Ålderspannet i urvalet av stödanvändarna är 

mellan 61 till 80 år med en medelålder på 68 år. En mer ingående beskrivning av studiens 

genomförande presenteras i delkapitel 5.6. 
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5.3.3 Insamling av data 

Kvalitativa intervjuer utgörs av både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuaren har “en lista eller en uppsättning teman eller mer allmänna 

frågeställningar” (citerad i Bryman, 2011, s.206) som tillåter en större frihet att prata kring ämnet. 

Men då det finns ett fokus för studien som kräver viss guidning förkastas ostrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod och valet faller på semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att “intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar” (citerad i Bryman, 2011, s.206). Då valet av 

datainsamlingsmetod består av semistrukturerade intervjuer innebär detta att en intervjuguide 

upprättas. Intervjuguiden består av en “lista över förhållandevis specifika teman” (citerad i Bryman, 

2011, s.415) som har tagit inspiration från Kåhlin (2015) i kombination med Sveriges Kommuner och 

Landstings nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016.  

Väl på plats hemma hos stödanvändarna inleds samtalet med en förklaring av studiens syfte, ett 

muntligt samtycke erhålls och en förklaring till den medtagna datorn och dess syfte ges. Trots att 

intervjuguiderna är till stor hjälp ligger fokus på att intervjuerna ska bestå av en mer samtalsform. 

Svaren noteras på datorn. Att spela in för att sedan transkribera intervjuerna bedöms vara en olämplig 

datainsamlingsmetod eftersom personer med en eller (ofta) flera intellektuella funktionsnedsättningar 

har kommunikativa svårigheter som följd. Bedömningen gjordes utifrån resonemanget att inspelning 

av intervjuer med dessa personer riskerar att resultera i orimligt långa inspelningstider i förhållande till 

det faktiska inhämtade materialet. 

 

5.3.4 Tolkning av data 

Tolkning av data innebär en genomgång av den insamlade empirin för att få en bättre förståelse genom 

att beskriva dess grundstenar och förklara eller tolka vad den insamlade empirin betyder (Denscombe, 

2014). Inledningsvis förbereder författaren empirin genom att intervjusvar och memon samlas in och 

sammanställs utifrån de redan angivna teman som framkommer av både stödanvändarnas och 

personalens intervjuguider. Därefter görs en initial utforskning i syfte att leta efter nya teman. Efter 

detta struktureras empirin upp genom att göra markeringar med olika färger som symboliserar olika 

teman. Slutligen analyseras empirin genom att leta efter koncept och jämföra teman. Detta resulterar i 

ett utkast av resultatdelen med framträdande teman och som illustreras med citat från 

undersökningspersonerna.   

 

5.3.5 Begreppsligt och teoretiskt arbete 

Det begreppsliga och teoretiska arbetet i forskningsprocessen utgörs av resultatdelen som presenteras i 

delkapitel 6. Resultat.  
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5.3.6 Rapport om resultat och slutsatser 

En sammanställd rapport av resultat och slutsats utgörs av delkapitel 7. Analys och diskussion samt 

delkapitlet 8. Slutsatser.  

 

5.4 Forskningsetiska krav och reflektioner 

Denna uppsats är på kandidatnivå och kan kallas en forskningsstudie i miniatyr. Forskning likaså 

denna uppsats syftar till att belysa, även om den sistnämnda är i miniatyrform. Forskning kan ses som 

en motor som hjälper till att bedriva och upprätthålla demokratin. Eftersom forskning produceras men 

också hanteras av samhället och samhällsmedborgarna så har dessa rätt att ställa krav på att forskning 

bedrivs rätt och etiskt utifrån de forskningskrav som finns (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Vetenskapsrådet har antagit de forskningsetiska principer som kravställs alla forskare att tillämpa 

inom samhällsvetenskapliga forskningsstudier och andra studier som involverar människor. Dessa 

forskningskrav berör information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av inhämtad empiri av 

samhällsmedborgare.  

 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om 

undersökningens syfte, deltagandets villkor att de kan närsomhelst utan särskild anledning 

avbryta deltagandet samt att den inhämtade informationen kommer endast att användas till 

forskningsstudien och hanteras konfidentiellt så att personen inte kan komma att 

identifieras.   

• Samtyckeskravet går ut på att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke, vilket ger 

deltagaren rätt att själv bestämma över sin medverkan. Detta innebär att deltagaren kan 

närsomhelst välja att inte medverka och behöver inte uppge någon anledning.   

• Konfidentialitetskravet innebär att den inhämtade informationen från deltagaren ska 

hanteras med största möjliga konfidentialitet och bevaras av forskaren själv och otillbörligt 

för andra; detta för att deltagaren inte ska kunna identifieras.   

• Nyttjandekravet går ut på att den inhämtade informationen från deltagaren endast ska 

använda till studiens intention.   

 

I denna studie utgörs empirin av datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer (se 5.3.3 

Insamling av data) vilka syftar till att hämta personlig information.  

Då studentarbeten som avser männikor inte ses som forskning i lagens mening omfattas denna inte 

av etikprövningslagen (2003:460). Istället är det handledaren som bedömmer om uppsatsens syfte och 

metod anses lämpliga att genomföra då  ”både studenter och handledande lärare ansvar[ar] för att 

studenters forskningsarbeten bedrivs på etiskt godtagbart sätt, och att dessa följer de etiska 

regelverken” (citerad i Kalman & Lövgren, 2012, s. 12). I och med detta har studiens syfte och 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://dod.mtm.se/play/2a1c_0008.smil#rng_txt_0008_0067
http://dod.mtm.se/play/2a1c_0008.smil#rng_txt_0008_0067
http://dod.mtm.se/play/2a1c_0008.smil#rng_txt_0008_0067
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tillvägagångsätt redogjorts i en promemoria med efterföljande kompletteringar som sedan granskats 

och godkänts av handledande lärare.  

En forskningsetisk prövning bedöms utifrån ”den nytta man tror sig kunna nå i form av 

kunskapsvinst gentemot de risker som forskningen kan medföra” [och om forskningsdeltagarna är] 

”välinformerade, förstår vad det innebär att delta samt har accepterat att medverka” (citerad i Kalman 

& Lövgren, 2012, s. 11). Då forskning är nödvändig för att samhällsutvecklingen ska sträva mot de 

behov och erfarenheter samhället och dess medborgare bär med sig tas även hänsyn ”till risker med att 

inte forska” (ibid); i synnerhet forskning som berör ”sjuka och utsatta grupper” (citerad i Kalman & 

Lövgren, 2012, s. 11) då ”syftet med forskning är att söka ny kunskap för att kunna åtadkomma 

förbättringar i samhället” (ibid).  

I denna studie tas Vetenskapsrådets forskningsetiska krav till hänsyn då dessa är nödvändiga att 

efterlevas för att uppnå en korrekt hantering av undersökningspersonernas ”människovärde, 

självbestämmande och integritet” (citerad i Kalman & Lövgren, 2012, s. 13), i synnerhet då 

målgruppen beskrivs som utsatt. Detta kräver mer medvetenhet kring etiska aspekter och dilemman. 

Att intervjua intellektuellt funktionsnedsatta personer är en utmaning. Intervjuaren måste dels visa en 

”särkild omsorg i formuleringen för att informationen ska vara tillräckligt utförlig och begriplig” och 

dels försäkra sig om ”att den blir emottagen och förstådd” (citerad i Kalman & Lövgren, 2012, s. 15).  

Detta gör författaren genom att läsa av och tolka stödanvändarens ansiktsuttryck, kroppsliga uttryck, 

eventuell tystnad osv.Och för att bibehålla en nyfikenhet och vilja hos stödanvändaren är författaren 

även noggrann med att intervjun har en mer samtalsform. Att detta är en utsatt målgrupp som kräver 

mer medvetenhet kring etiska aspekter och dilemman beskrivs väl i Kåhlins (2015) avhandling: 

 

personer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt sett tillhört en av de mest utsatta 

grupperna i samhället (Regeringens proposition 1999/2000:79).  De som nu är äldre har i många 

situationer under livsloppet befunnit sig i en underordnad position och kan ha negativa erfarenheter av 

exempelvis maktmissbruk och olika typer av övergrepp. Många har en nedsatt autonomi och har kanske 

först i senare delen av livet fått möjlighet till mer omfattande delaktighet, integritet och 

självbestämmande. Även om livssituationen kring personer med intellektuell funktionsnedsättning idag 

har förbättrats avsevärt, så möter dessa personer fortfarande samhällets negativa stereotypa 

föreställningar relaterade till funktionsnedsättningen såväl som till deras levnadsförhållanden. Detta 

medför att det kan finnas en misstänksamhet, både hos personerna själva och deras företrädare, mot att 

dela med sig av sina tankar och sitt liv och därmed mot att delta i en forskningsstudie. Vid forskning 

som inkluderar denna grupp blir det praktiska hanterandet av de forskningsetiska principerna därför 

särskilt betydande (citerad i Kåhlin, 2015, s. 44). 

 

5.5 Studiens genomförande 

Intresset till det valda forskningsområdet tog sin början efter att ha läst Ida Kåhlins avhandling 

Delaktig (även) på äldre dar (2015). Efter det söktes ytterligare studier som berör intersektionen 

http://dod.mtm.se/play/2a1c_0009.smil#rng_txt_0009_0036
http://dod.mtm.se/play/2a1c_0009.smil#rng_txt_0009_0036
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intellektuell funktionsnedsättning och åldrande. Efter sökningen blev det uppenbart att majoriteten av 

studier som berör äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning består av litteraturstudier och 

företrädare som kommer till tals å målgruppens vägnar. Studier baserade på intervjuer med 

målgruppen själva är mer frånvarande. Då författaren har mångårig erfarenhet av att arbeta med äldre 

personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning föll det om ett naturligt val att studera 

förhållningsättet på grupp- och servicebostad enligt LSS.  

Studien genomförs genom att utifrån urvalets kriterier ta kontakt med sektionschefen i kommunen 

som ansvarar för funktionshinderområdet. Sektionschefen uppmanade författaren att ställa frågan 

vidare till enhetscheferna som ansvarar för grupp- och serviceboendena i kommunen. Ett mail med en 

presentation, information samt syftet med studien mailades till enhetscheferna varefter två svarade 

efter cirka en vecka; en med ansvar för fyra serviceboenden och en med ansvar för två gruppboenden. 

Därefter informerade dessa två enhetschefer sina anställda om studien och bad författaren att ta 

kontakt med ansvarig personal på boendet utifrån de erhållna kontaktuppgifterna.  

I enlighet med informations- och samtyckeskravet skickas två elektroniska brev ut till personal på 

respektive boende: en till personal och en till stödanvändare. Att brev inte skickas ut till stödanvändare 

beror på att författaren bedömer som lämpligt att personal har den kännedom om målgruppens 

kommunikativa behov och kunskap att de bäst kan informera dem om studien. Breven inkluderar 

information om studiens syfte, frågeställning samt plats för samtycke till medverkan (se appendix 1 

och 2). Information om hur de elektroniska breven ska handhas av personal samt syftet med dessa sker 

via telefonsamtal innan breven skickas ut. Via telefonsamtalen ges information om vilka kriterier 

studien kräver att stödanvändare och personal uppfyller. Efter samtal med ansvarig personal på 

respektive enhet – fyra serviceboenden och två gruppboenden – är det klart att åtta brukare och fem 

personal uppfyller kriterierna.  

 Efter telefon- och mejlkontakt med ansvarig personal på boendet bokas tider upp för intervjuer 

med stödanvändare och personal. Väl på plats hemma hos stödanvändarna där intervjuerna äger rum 

delges muntlig information om studiens syfte och tillvägagångsätt, samt inhämtas både ett skriftligt 

och muntligt samtycke. Konfidentialitetskravet uppfylls då alla intervjuer med stödanvändarna och 

personal sker individuellt och enskilt; intervjuer med personal äger rum i personalrummet på 

respektive boende.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån fyra övergripande teman:  

• ålder och åldrande 

• självbestämmande och delaktighet 

• aktiviteter och sysselsättning 

• boende och boendemiljö 

 

Resultatets presentation varvas mellan tolkning och stödanvändarnas egna ord för att illustrera och 

presentera en helhetsbild av studiens resultat (Patel & Davidson, 2011).  

Stödanvändarna är födda mellan 1942–1957 och är vid tidpunkten för intervjun boende på 

servicebostad LSS, gruppbostad LSS och vård- och omsorgsboende SoL. Samtliga av den intervjuade 

personalen har undersköterskeutbildning med mångårig erfarenhet av arbete inom stöd och service 

enligt LSS.  

 

6.1 Ålder och åldrande 

 
6.1.1 Stödanvändarnas syn  

Undersökningen visar att majoriteten av stödanvändarna som intervjuats ansåg att de var i ett gott 

hälsotillstånd och att de inte upplevde sig själva som äldre. Tvärtom ansåg de sig själva ha några år 

kvar till åldrandet varav en av de intervjuade stödanvändarna ansåg sig själv vara i tjugoårsåldern En 

av stödanvändarna beskriver de åldertypiska förändringarna som ”skrynkligt ansikte och händer” 

medan en annan menar att ”minnet blir sämre” men i övrigt upplever stödanvändaren sin ålder som 

”ingen ålder”. En annan anser att åldern ”sitter i kroppen”. Ytterligare en stödanvändare berättade om 

en åldersrelaterad åkomma denne drabbats av och beskrev den mer som en oturlig händelse än som en 

åldertypisk funktionsnedsättning ”jag önskade jag kunde gå och stå men det kan jag inte längre”. På 

frågan om vad man gör när man blir äldre, svarar en stödanvändare ”jag vet inte, jag har inte blivit 

gammal än” medan en annan var tydlig med vad hen vill och inte vill ”jag vil vara klar i huvet, inte 

sitta i rullstol och jag vill simma och basta”. Ytterligare en stödanvändare som också upplever sig 

själv som ung, delade med sig av sin livsberättelse. Livsberättelsen skildrade ett liv både som ung och 

äldre och beskriver ökad frihet som en positiv aspekt av att ha blivit äldre, men även den rädsla denne 

upplever inför döden, där stödanvändaren uppger sig vara ”mycket rädd” då hen upplever att det är 

”otäckt att bli gammal”. En annan stödanvändare gav uttryck för att vara väl medveten om att åldern är 

en bidragande faktor till att inte orka lika mycket som när hen var yngre.  
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6.1.2 Personalens syn 

En personalinformant anser det inte vara något utmärkande hur åldrandet påverkar personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Två andra personalinformanter upplever däremot att åldrandet hos 

personer med intellektuell funktionsnedsättning bidrar till att de åldertypiska funktionsnedsättningarna 

förstärks. De flesta av personalen belyser att det finns stödanvändare som personalen definierar som 

felplacerade. Personalen menar att stödanvändare med ”större omvårdnadsbehov” skulle kunna få sina 

behov tillgodosedda på ett bättre sätt på ett vård- och omsorgsboende när stödanvändaren blir mer 

”sängliggande” och denne ”inte orkar gå upp själv”.   

En annan personal beskriver att stödanvändaren inte kunnat tillgodogöra sig social samvaro med de 

andra stödanvändarna på boendet då övriga stödanvändare varit mycket yngre. Vidare anser 

personalen att det är oerhört viktigt att ta hänsyn till åldern då detta påverkar den sociala interaktionen 

lika mycket som sociala aktiviteter. Flera av personalen belyser att åldrande och död inte diskuteras på 

boendet men att stödanvändarna gett utryck för att de förstår vad åldrandet innebär men inte döden.  

 

6.2 Självbestämmande och delaktighet 

 

6.2.1 Stödanvändarnas syn 

Resultaten visar att majoriteten av stödanvändarna upplever att det är deras behov och önskemål som 

genomsyrar verksamheten ”vi har kvällsmöten vi pratar alltid och alla får säga sitt, det är mycket 

viktigt”. 

Majoriteten av stödanvändarna uppvisar en upplevelse av att själva kunna bestämma över saker 

som är viktiga för dem och uttryckte det som att ”jag får bestämma allt över mig själv och det som 

berör mig”, vilket innefattade deras egen lägenhet och sig själva som egen individ. Men 

stödanvändarna delar även en bild av att det finns ”andra som bestämmer här”10. De flesta 

stödanvändare är nöjda med de gemensamma utrymmena och tycker de är trivsamma att vistats i. En 

del stödanvändare upplever det vara lättare att dela med sig av tankar och önskemål till personal av 

samma kön och önskar därav att hänsyn tas till hur många av samma kön om bor på ett boende. En 

stödanvändare uppger att hen vänder sig till personal av samma kön men upplever att denne inte alltid 

har tid att prata. Sammanfattningsvis kan nämnas att stödanvändarna upplever att de är delaktiga och 

bestämmer själva med fokus på behovet att ha någon av samma kön att tala med.  

 

6.2.2 Personalens syn 

Samtlig personal beskriver självbestämmande och delaktighet som den grund verksamheten vilar på. 

Personalen betonar även anhöriga som en viktig bidragande del för att stödja delaktigheten. Personalen 

berättar att i den mån anhöriga bjuds in till anhörigmöten så kommer de men att personalen i övrigt 

                                                
10 På frågan vilka andra de menar svarar majoriteten av stödanvändarna cheferna (vid intervjun benämner 

stödanvändarna cheferna vid namn). 
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inte har så mycket kontakt med anhöriga. Större delen av kommunikationen sker i direkta samtal med 

stödanvändaren.  

 
 

6.3 Aktiviteter och sysselsättning 

 

6.3.1 Stödanvändarnas syn  

Aktiviteter som att lyssna på musik, dansa, titta på tv och arbeta i trädgården var något som många av 

stödanvändarna uttryckte är roligt att göra och gör det än idag. En stödanvändare berättade att hen 

alltid, även när hen var ung, har haft ett intresse av att simma och sjunga. På frågan vad hen gör under 

veckorna blev svaret ”jag simmar och sjunger”. Några av stödanvändarna berättade om intresset för 

trädgårdsarbete som var något som möjliggjordes på boendet.  En stödanvändare beskrev sitt intresse 

för att dansa, men uttryckte att det var svårare nu då balansen inte tillät detta ”innan jag fick stroken 

var jag himla bra på att dansa men det var slut efter stroken”. Några av stödanvändarna uppgav 

istället kryssning som favoritaktivitet. En stödanvändare som också nämner kryssning berättar att hen 

ska åka på kryssning med sin ”vän”, det vill säga med sin kontaktperson.  

Samtliga stödanvändare med insatsen daglig verksamhet återger detta vara något väldigt roligt och 

något de gärna vill fortsätta att göra. De framställer det genom att uttrycka ”vad ska jag annars göra”. 

En stödanvändare vars beslut om daglig verksamhet upphört när denne fyllt 67 år upplever sig själv 

som betydligt yngre och trots den intellektuella funktionsnedsättningen fanns ett intresse av att 

fortsätta ”arbeta”. Då beslutet upphörde kunde stödanvändaren ändå fortsätta arbeta tack vare en 

extern part som möjliggjorde detta. De stödanvändare som inte har insatsen daglig verksamhet har 

istället andra inplanerade aktiviteter såsom inköp av matvaror. En stödanvändare berättade att hen tar 

morgonpromenader varje morgon ”jag promenerar varje dag för att behålla rörligheten”. Detta för 

att hen trivs med det men också för att det är viktigt för kroppen att ”hålla igång”. Även aktiviteter i 

form av social samvaro, att bara ha någon att prata med, lyfts fram som viktigt. Sammanfattningsvis 

kan sägas att ingen stödanvändare uttryckte sig vara alldeles för trött eller inte intresserade av 

aktiviteter.  

 

6.3.2 Personalens syn 

Till skillnad från stödanvändarna uppgav personalen att det finns stödanvändare som inte orkar delta 

på aktiviteter, något de ansåg berodde på den höga åldern. De uttrycker också att det finns 

stödanvändare som inte kan delta på grund av större omvårdnadsbehov, som de benämner 

”felplacerade”. Personalen anser att det oftast är trötthet orsakat av åldrandet som bidrar till att de 

äldre stödanvändarna inte orkar lika mycket. Detta menar personalen uttrycks bland annat genom 

kortvarig närvaro på gemensamma aktiviteter. Här bör man fundera över om stödanvändarna har andra 

intressen och att den korta närvaron kanske istället är ett uttryck för ett ointresse för just de specifika 
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aktiviteterna. Precis som stödanvändarna, uppger även några av personalen att de anordnar kryssningar 

och att detta är populärt hos stödanvändarna. Personalen berättar att vem som följer med på dessa 

aktiviteter skiljer sig åt mellan stödanvändare beroende på om kontaktperson finns beviljat eller inte. I 

de fall då insatsen finns beviljad åker stödanvändaren med denne. I övriga fall anordnas sådana längre 

resor som gemensamma aktiviteter där de stödanvändare som önskar åka, åker tillsammans med det 

antal personal som behövs.   

Flera av personalen berättar att de anordnar gemensamma aktiviteter varje högtid och utöver detta 

även grillning och badutflykter emellanåt samt att alla stödanvändare är välkomna mot en 

inträdesavgift. Personalen förklarar att inträdesavgiften alltid går till inköp av produkter som behövs 

för att möjliggöra dessa aktiviteter. På frågan om möjlighet till enskilda aktiviteter på boendet svarar 

två av personalen att önskemålet hänvisas till kontaktperson då personalen uttrycker brist på tid och 

resurser. Med kontaktperson menar personalen insatsen kontaktperson, vars roll de beskriver som ”en 

kompis” till stödanvändaren. I övriga fall brukar anhöriga bistå med detta. Majoriteten av personalen 

berättar att stödanvändarnas önskemål om och synpunkter på enskilda och gemensamma aktiviteter 

alltid efterfrågas. Detta sker genom enskilda samtal mellan personal och stödanvändare, men också 

gemensamma veckomöten där stödanvändarnas frågor och synpunkter bemöts och hanteras.  

 

 

6.4 Boende och boendemiljö 

 

6.4.1 Stödanvändarnas syn 

Resultatet visar att samtliga stödanvändare uppger att de trivs med de gemensamma utrymmena och de 

egna lägenheterna, ”jag har det bästa!” tyckte en stödanvändare om sin lägenhet. Några av 

stödanvändarna uppger att de trivs då boendet är fint och mysigt, medan en stödanvändare hade starka 

åsikter om trädgården, om att den inte var tillräckligt fin och att det behövdes ”fler buskar”. Samtliga 

stödanvändare betonar dock att trivseln beror på den upplevda tryggheten och friheten, som en 

stödanvändare uttryckte sig på frågan vad som är bäst med att bo här, svarar hen; ”jag har nära till 

personal”. En stödanvändare berättade att frihetskänslan berodde på att föräldrarna inte var i livet 

längre, som hen ansåg hade styrt för mycket. En annan stödanvändare relaterade frihet till att själv 

kunna ta sig in och ut till bostaden. Bostaden har en ytterdörr som går i lås automatiskt efter en viss tid 

på kvällen och kräver då ett passerkort. För stödanvändaren i fråga var möjligheten att själv förfoga 

över ett sådant kort kopplad till dennes upplevelse av frihet – ”nu har jag fått ett passerkort, så jag kan 

gå ut och in när jag vill”. Ytterligare en aspekt som skapar trygghet uppgavs vara att personalen följer 

med när stödanvändarna reser med färdtjänst. Vikten av att inte resa ensam betonades av flera 

stödanvändare som uppgav att det kändes tryggare så.  

Vid intervjuerna framkom även önskemål och frågor om hur stödanvändarna ska gå tillväga om de vill 

möblera om – ”vem ska hjälpa till då? Jag kan ju inte!” I övrigt anser de flesta stödanvändare och 
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personal att gemenskapen på boendet är bra och att det endast förekommer ”lite tjafs” mellan 

stödanvändare. Stödanvändarna lyfter fram att det är ”viktigt att gemenskapen är bra och att man 

kommer överens med alla” En stödanvändare utrycker det som ”vi är olika och ändå kommer vi 

överens” och ”vi respekterar varandra”. Ännu en annan stödanvändare lyfter fram att personalens 

trivsel är mycket viktig för stödanvändarnas trivsel och förklarade det med att det är ”viktigt att det är 

bra folk som jobbar, personal är viktigt och vi märker om dom vill varar här”. 

 

6.4.2 Personalens syn 

Några av personalen lyfter fram verksamheten som inte tillräckligt anpassad för äldre stödanvändare 

och att detta påverkar delaktigheten. Personalen exemplifierar bristen på anpassning och berättar att 

hissen med jämna mellanrum är ur funktion och att detta påverkar stödanvändarnas delaktighet 

negativt då det finns stödanvändare som ”blir kvar hemma”. 
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7 Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras studiens analys av resultatet i relation till studiens kunskapsöversikt och 

valda teorier. Presentationen är uppdelad i två av de tidigare nämnda teman: ålder och åldrande samt 

självbestämmande och delaktighet (se Kapitel 6 Resultat). I det sistnämnda temat inkluderas även 

trygghet då det framkommit som utmärkande i resultatet.  

 

7.1 Bemötande, självbestämmande och trygghet 

Stödanvändarna ger uttryck för att vara införstådda med sina egna fysiska funktionsnedsättningar men 

anser inte att dessa kan bero på åldrandet. Istället kan det tydligt utläsas av svaren att stödanvändarna 

upplever sig vara betydligt yngre. Det blir även tydligt i resultatet att stödanvändarna upplever att 

personalens närvaro skapar en trygghetskänsla. Vissa stödanvändare uppger att de är rädda för döden 

och vad som ska hända i samband med den. Rädslan för döden kan också kopplas till otrygghet. Detta 

är i enlighet med Broström (2014) som visar att hur äldre tänker och ser på döden skiljer sig från 

person till person; antingen så är det något som man anser tillhöra åldrandet eller så finns det en stark 

ovilja att tänka i dödlighetens banor. Här är det viktigt att som personal vara ett stöd, vilket kan tänkas 

kräva kunskap om målgruppens behov och hur äldres tankar om döden kan utrycka sig. Detta resultat 

förkastar disengagemangsteorins antydan att ett åldrande innebär ett naturligt disengagemang från 

samhället med insikten att man närmar sig döden och att detta sker naturligt och är förenat med 

tillfredställelse. Då denna studies resultat visar att majoriteten av stödanvändarna upplever sig själva 

vara yngre än vad deras kronologiska ålder anger kan det antas att insikten om att döden tillhör 

åldrandet saknas i högre grad hos målgruppen än hos övrig befolkning. Detta ställer i sin tur nya krav 

på kompetens hos personal som avser ett bredare perspektiv på behoven hos äldre med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Studiens frågor om delaktighet och självbestämmande besvarades snabbt och bestämt och det 

framkom tydligt att stödanvändarna upplever att det är de själva som bestämmer över saker som är 

viktiga för dem. Detta går emot tidigare forskning som visar att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver stöttas i frågor om självbestämmande (McDermott, S. & Edwards, R., 

2012, Johansson, M., 2017). En förklaring till denna motsägelse kan vara kontrasterna mellan den 

institutionella prägel som rådde flera decennier sedan och den moderna handikappolitiken, där den 

sistnämnda har skapat upplevelsen att det är de själva, oberoende av andra, som faktiskt tar egna beslut 

och själva bestämmer om sina liv och dess innehåll. Andra som bestämmer på boendet menar 

stödanvändarna är ansvariga chefer. Detta bör troligtvis inte tolkas som negativt utan mer som en 

styrka och trygghet att här finns chefer med mandat att bestämma så att det finns ordning och struktur. 

Medvetenheten hos stödanvändarna att ledare har stort inflytande för hur behoven av stöd, service och 

vård tillgodoses påvisas av studiens resultat och överensstämmer med Johansson (2017).  
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Sammanfattningsvis kan nämnas att samtliga stödanvändare anser sig vara yngre biologiskt än vad 

den faktiska kronologiska åldern anger. Detta kan vara en utmaning för personalen, det vill säga att 

bemöta de yngre tankarna hos en äldre människa som även har behov av socialt stöd och trygghet. Att 

skapa trygghet handlar om att ha ett personcentrerat synsätt i mötet med stödanvändarna. Ur 

stödanvändarnas svar framkommer att personalen på boendet är viktig för att skapa trygghet. Ett 

personcentrerat synsätt innebär att ha respekt för den enskilde och ett synsätt där personen i fråga 

kommer först och funktionsnedsättningen efter. Detta kan vara en utmaning utifrån Johansson (2017) 

där det framgår att personal själva upplever att de ofta saknar information om stödanvändarnas behov, 

som exempelvis kommunikativa men också ållderstypiska. Detta belyser ett stort behov av 

kompetenshöjning bland både personal och ledare vilket kan sammanfattas vara en organisatorisk 

fråga. Hur säkerställs utförarnas kompetens och bemötande om den egna målgruppens behov är en 

intressant och väsentlig fråga. 

 

7.2 Ålder och aktiviteter 

En koppling mellan den egna upplevda biologiska åldern och behovet av aktiviteter för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning påvisas av resultatet. Trots att personalen upplever de äldre 

stödanvändarna som tröttare än övriga kan en tydlig önskan om deltagande i aktiviteter utläsas ur 

stödanvändarnas svar. Detta påvisar en tydlig diskrepans mellan stödanvändarnas behov och 

önskemål, och personalens kunskapsbrist om målgruppens behov. Detta kan relateras till 

aktivitetsteorin som säger att det bästa för den äldre människan är att hålla sig så aktiv som möjligt för 

att uppnå tillfredställelse i livet. Det finns dock stödanvändare som inte deltar eller endast deltar korta 

stunder i de gemensamma aktiviteterna vilket personalen tolkar som brist på ork. Denna tolkning kan 

mycket väl instämma hos vissa brukare men det kan även vara ett uttryck för önskemål om andra typer 

av aktiviteter. Forskning visar trots allt att personer med intellektuell funktionsnedsättning är 

känsligare för social interaktion, med konsekvensen att de blir uppstressade, oavsett om det är för dem, 

okända personer eller andra medboende (Sigan L. Hartley & William E. MacLean, Jr., 2009).  En del 

stödanvändare belyser vikten av att få fortsätta sitt arbete på daglig verksamhet även efter 67 år då det 

tydligt framkommer en osäkerhet på vad som annars finns att göra om inte daglig verksamhet. Detta 

kan reflektera brist på information riktat mot stödanvändarna om aktivitetsutbudet i kommunen eller 

så kan det reflektera organisatoriska luckor inom utbudet av sysselsättningsmöjligheter (McDermott, 

S. & Edwards, R., 2012). Oavsett orsak så behöver äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning stöd för att kunna göra aktiva självständiga val vilket är verksamheternas ansvar 

inom ramen för gällande lagstiftning (LSS) att främja självbestämmande, att skapa jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet (Larsson, M. & Larsson, L.G.  (2018). Detta styrker 

aktivitetsteorins hypotes. Dock motsäger detta disengagemangsteorins hypotes om att äldre människor 

i högre utsträckning väljer att ta avstånd från omgivningen i syfte att förbereda sig för döden. Även det 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hartley%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19391674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacLean%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19391674
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faktum att samtliga stödanvändare var väldigt pratglada under intervjuerna och uppenbart vänligt 

inställda till nya människor – som i detta fall avser författaren till studien – talar emot teorin. En 

tolkning till att teorin inte får stöd kan vara att den självupplevda åldern är betydligt lägre än den 

kronologiska åldern, men också personalens upplevelse av dessa äldre som ”pigga” för sin ålder. 

Utifrån ovanstående kan resultatet för målgruppen tyda på att disengagemangsteorin inte heller är 

applicerbar på målgruppen i stort.  

Personalen uppgav i intervjuerna att vissa äldre stödanvändare har svårt att ta del av gemensamma 

aktiviteter på boendet. Majoriteten av personalen uttryckte att de äldre stödanvändarna med stora 

omvårdnadsbehov egentligen är ”felplacerade” och hade kunnat få sina behov bättre tillgodosedda på 

ett vård- och omsorgsboende. Annan personal menade att de är ”felplacerade” i och med att behovet 

av socialt stöd inte kan tillgodoses inom en verksamhet med betydligt yngre stödanvändare; något som 

enligt personalen kan bidra till ensamhet och utebliven social samvaro hos stödanvändarna. Det skulle 

givetvis kunna vara så att det finns stödanvändare som är ”felplacerade”, vilket då innebär att en 

uppföljning av behovet kontra den beviljade insatsen bör göras av en biståndshandläggare. Men det 

behöver nödvändigtvis inte vara så att någon är ”felplacerad”. Istället kan det vara så att verksamheten, 

vilket inkluderar både personal och ledare, måste anpassas efter den enskildes individuella behov 

vilket kräver kunskap om den enskilde stödanvändarens svårigheter, begränsningar och behov. 

Samverkan och kommunikation är oerhört viktig för att skapa en medvetenhet och samsyn kring 

stödanvändarnas behov, vilket enligt Egard et al. (2016) ibland saknas och påverkar i sin tur utförandet 

av insatsen negativt.  

 

7.3 Implikationer för det sociala arbetets praktik 

Det mest framträdande i svaren från personalen var skillnaden mellan inställningen till det egna 

arbetets syfte och mål, och det stöd som verksamheten syftar till att erbjuda. Flertalet av personalens 

svar speglar både en medvetenhet, kunskap och engagemang i arbetet med äldre personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Viss personal visar dock brister i kunskap om syftet och målet 

med LSS verksamheter; detta då personalen belyser att det finns stödanvändare som har större 

omvårdnadsbehov än vad boendet är avsett för att erbjuda. Av lagen framgår att den personal som 

behövs för verksamhet enligt LSS ska finnas för att ge en god omvårdnad, stöd och service (9§ LSS). 

Att medvetandegöra detta, om så endast 6§ LSS som säger att verksamheter enligt LSS ska grundas på 

den enskildes självbestämmanderätt och integritet, bidrar till att avlägsna den felaktiga bild som finns 

hos personalen. Annars finns det risk att den enskilde inte känner till sina rättigheter, eller än värre, att 

stödanvändaren mister sin rättighet till beviljade insatser. Därför är det viktigt att personalen har rätt 

kompetens, men även tydliga riktlinjer kring rätten till stöd kan bidra till att säkerställa den enskildes 

rättigheter. Riktlinjerna bör inte vara alltför detaljerade då det alltid är de individuella behoven och 

handläggningen som styr. För att hantera de svagheter som identifierats föreslås följande åtgärder: 
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• Information och utbildning av personal om syfte och mål med LSS-lagstiftningen.   

• Information och utbildning om åldertypiska sjukdomar och hur dessa kan yttra sig i 

kombination med intellektuell funktionsnedsättning. 

• Riktlinjer som förtydligar insatsen kontaktperson och vad insatsen innebär.  

• Utbildning i bemötande och förhållningssätt gentemot målgruppen.   

• Se över möjligheten att erbjuda personer över 65 år daglig verksamhet eller annan form av 

sysselsättning.  

• Utbildning i personcentrerat arbetssätt.  

• Ta fram riktlinjer för att tydliggöra insatser enligt LSS.  
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8 Slutsatser  

LSS reglerar rättigheter och insatser för personer med funktionsnedsättning. LSS bygger på en 

humanistisk människosyn och goda levnadsvillkor med intentionerna att personer med 

funktionsnedsättning ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, med 

målet att leva som alla andra. Goda levnadsvillkor ska stärka medborgarskapet och den humanistiska 

människosynen ska prägla bemötandet.  

Det kan sammanfattas att LSS intentioner till stor del innefattas av personalens bemötande av 

personer med funktionsnedsättning. Vikten av personalens bemötande ska präglas av medvetenheten 

och förhållningsättet om att arbeta utifrån medborgarens behov, rättigheter och förutsättningar. Detta 

förutsätter en humanistisk människosyn och ett bemötande präglat av respekt för den enskildes 

integritet, frivillighet och självbestämmande. 

Ur intervjuerna framkommer att många av stödanvändarna nämner trygghet som något väldigt viktigt; 

personal och chefer är viktiga personer och avgörande för den upplevda tryggheten. Detta i 

kombination med de normer och föreställningar som är kopplade till äldre personer generellt ställer 

krav på personalens förhållningsätt och bemötande gentemot målgruppen.  

Eftersom resultatet redovisats tematiskt är det viktigt att betona att behov, aktiviteter, delaktighet, 

självbestämmande, trygghet och trivsel var värden som uttrycktes olika verbalt men med en gemensam 

grund i vad stödanvändarna upplevde var viktigt. Resultatet visar att trygghet och självbestämmande 

är avhängigt personalens bemötande, och visar hur viktig personalen är i utförandet av insatser och i 

målgruppens vardag och liv. Varje möte med personer med funktionsnedsättning är unikt och olikt 

andra, vilket ställer krav på medvetenhet om LSS intentioner, kunskap och förståelse om åldrande och 

åldersrelaterade funktionsnedsättningar samt ett personcentrerat förhållningsätt. 

Studiens resultat visar att hög ålder inte är ett hinder för aktiviteter hos personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Majoriteten av stödanvändarna är medvetna om sina egna 

funktionsnedsättningar och vilka aktiviteter de vill och kan utföra trots hög ålder. Samtliga 

stödanvändare upplever att de är de själva som bestämmer över saker de tycker är viktiga och som 

berör dem. Vissa stödanvändare benämner självbestämmandet som frihet. Frihet att bestämma själv 

över det egna, både sitt eget hem men också sina egna intressen och behov. Begreppet trygghet nämns 

ofta av stödanvändarna och att känslan av trygghet är kopplad till närvarande och tillgänglig personal.   

Några av personalen uppger att stödanvändarnas behov och önskemål är grundläggande för 

verksamheten. För att uppmärksamma stödanvändarnas behov har verksamheten olika slags möten, 

exempelvis brukarråd där de enskilda får möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål. Även 

stödanvändarna betonar vikten av dessa möten för införlivandet av självbestämmande och delaktighet.  

Sammanfattningsvis visar studien att stödanvändarna är nöjda med både insatser och boende. De 

uppger att de känner sig delaktiga och kan bestämma över saker de anser är viktiga. Det framgår att de 

flesta av personalen förstår att det är stödanvändarnas behov och förutsättningar som ska prägla 
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verksamheten och hur viktigt det är med ett gott bemötande. Dock visar resultatet även på en frånvaro 

av kunskap om LSS lagstiftningen och ett personcentrerat förhållningsätt vilket visar på behov av 

kompetenshöjning inom dessa områden. 
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9 Förslag till vidare forskning  

Åldrande och intellektuell funktionsnedsättning i relation till varandra är ett relativt nytt fenomen som 

utforskas allt mer. En anledning till detta kan vara att målgruppen som omfattas av LSS lever allt 

längre. Den forskning som finns studerar fenomenet från olika perspektiv, allt från yrkesverksamma 

till målgruppen själva. Dock består majoriteten av forskningen av litteraturstudier och intervjuer med 

företrädare för målgruppen. En anledning till detta kan vara att målgruppen är mer komplicerad att 

intervjua på grund av de svårigheter en intellektuell funktionsnedsättning kan medföra. Mer forskning 

där målgruppen själva får komma till tals i relation till företrädare för lagens insatser och villkor, 

exempelvis biståndshandläggare, chefer och andra yrkesverksamma både på mikro- och makronivå 

bör eftersträvas. Detta är en grundläggande förutsättning för att på djupet förstå målgruppens 

upplevelser och egenskaper om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Det är grunden för 

att kunna efterleva LSS intentioner med målet att leva som andra.  

 

  



 
  

 

  
 39 [44] 

10 Referenser 

 
Ahrne, G., Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och 

aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Appelgren, M.  (2014). Åldrande och demens hos personer med utvecklingsstörning. Malmö: 

Stadskontoret, Malmö stad. 
 

Bergstrand, B.O.  (2016).  Socialtjänstlagen 2016. Helsingborg: Komlitt. 

 
Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som referensram: i 

forskning och utveckling. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 
Blomqvist, K., Edberg, A., Ernsth Bravell, M. & Wijk, H. (red.)  (2017).  Omvårdnad & äldre. 

(Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

 

Broström, M. (2014). Äldre människors föreställningar om den egna framtiden, döendet och döden. 
(1. uppl.) Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2014. Norrköping. 

 

Bryman, A.  (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 
 

Cleary, J. & Doody, O. (2016) Professional carers’ experiences of caring for individuals with 

intellectual disability and dementia: A review of the literature Journal of Intellectual Disabilities 
2017, Vol. 21(1) 68–86 Department of Nursing and Midwifery, Health Sciences Building, North 

Bank Campus University of Limerick, Castletroy, Limerick, Ireland. 

Denscombe, M. (2014). The good research guide: for small-scale social research projects. (5th ed.) 

Maidenhead, England: McGraw-Hill/Open University Press. 

 
Egard, H., Nyström, C., Jensen, TB., Magnusson, E., Holmdahl, A,. Lihv, E,. Sjöström, C,. (2016) ”En       

plan skapar inte delaktighet” Betydelsen av kommunikation, normer och relationer i utförande och 

planering av insatser enligt LSS (Occasional papers in Disability & Rehability, 2016:1) Hämtad 
från: https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/22082/OPDR%202016-1%20alfa.pdf?sequence=2 

 

Engwall, K. & Larsson, S. (red.)  (2012).  Utanförskapets historia: om funktionsnedsättning och 

funktionshinder. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Giddens, A. & Sutton, P.W. (2014). Sociologi. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Hallberg, U. & Hallberg, L.R.  (2018).  Delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. 
(Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, M.  (2017).  Åldrande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning - ur ledares 
perspektiv [Elektronisk resurs]. Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 

 

Jönson, H. & Harnett, T. (2015). Socialt arbete med äldre. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Kalman, H. & Lövgren, V. (red.) (2012). Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och 

utsatthet. Malmö: Gleerups. 

 
 

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/22082/OPDR%202016-1%20alfa.pdf?sequence=2


 
  

 

  
 40 [44] 

Kåhlin, I.  (2015).  Delaktig (även) på äldre dar: åldrande och delaktighet bland personer med 
intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad. Diss. (sammanfattning) Linköping: 

Linköpings universitet, 2015. Norrköping.  

 

Larsson, M. & Larsson, L.G.  (2018).  LSS 2018. Helsingborg: Komlitt. 
 

Lewin, B.  (2012).  För din skull, för min skull eller för skams skull? om LSS och bemötande. 

Johanneshov: TPB. 
 

Linköpings universitet.  Tema Äldre och åldrande (2006).  Etik i forskningens vardag. Norrköping: 

Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. 

Motion 1999/2000: So349. Omsorgen om utvecklingsstörda. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/omsorgen-om-

utvecklingsstorda_GN02So349  

Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (2015).  Att studera funktionshinder och 

åldrande: en bok om metoderfarenheter. Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre 

och åldrande (NISAL), Linköpings universitet. 

Närvänen, A-L. (2009). Ålder, livslopp, åldersordning. I H. Jönson (Red.). Åldrande, åldersordning, 
ålderism. (s. 18–29). Norrköping: Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, 

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Rundgren, Å. & Dehlin, O.  (2017).  Människans funktionella åldrande. Johanneshov: MTM. 

 
Skog, M. & Grafström, M. (2013). Äldres hälsa och livskvalitet. (1. uppl.) Stockholm: Sanoma 

utbildning. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (2016). Enkäter 2016 brukarundersökningfunktionshinder. 

Tillgänglig på: 

https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar/brukarunderso

kningfunktionshinder/tidigarebrukarundersokningar/brukarundersokningfunktionshinder2016/enkat
er2016.9541.html 

Söder, M. & Hugemark, A. (red.) (2016). Bara funktionshindrad? funktionshinder och 

intersektionalitet. (2. uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

Whitaker, A.  (2009).  Åldrande, död och anhörigskap. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

 

Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. (1. uppl.)   

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 
  

 

  
 41 [44] 

Appendix 1 – Informationsbrev till personal 

  

Hej!   

 

Mitt namn är Barbare Huskaj och jag läser socionomprogrammet, termin sex, vid Ersta Sköndal 

Bräcke högskola. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som är ett självständigt vetenskapligt 

arbete.   

 

Syftet med min examensarbetet är att undersöka vad äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som bor på gruppboende och serviceboende enligt LSS anser om sin vardag och 

det stöd de erhåller men också hur personal upplever sitt arbete med att arbeta på gruppbostad eller 

servicebostad. 

 

Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer med öppna frågor. Frågorna finns 

bifogade. Varje intervju beräknas ta ca 45 minuter.   

 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att närsomhelst välja att avsluta intervjun eller välja att 

inte svara på en viss fråga. Din medverkan är konfidentiell, vilket innebär att det är endast jag som 

genomför intervjuerna som kommer att veta vem du är men detta behåller jag för mig själv.  

 

Intervjusvaren kommer att bevaras och för mitt eget bruk under studiens gång fram till examinationens 

godkännande av examensarbetet. Därefter kommer intervjumaterialet att förstöras.   

Vid oklarheter eller tveksamheter är du välkommen att kontakta mig via mail:   

barbare.huskaj@esbhstudent.se  

  

Med vänlig hälsning   

Barbare Huskaj  

  

  
  
  

mailto:barbare.huskaj@esbhstudent.se
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Appendix 2 – Informationsbrev till stödanvändare 

  

Hej!  

Jag heter Barbare Huskaj och läser på högskolan till socionom. Jag vill gärna prata med dig och ställa 

en del frågor. Denna termin gör jag en studie där jag vill ta reda på hur du som bor på serviceboende 

eller gruppboende upplever din vardag och det stöd du får. Vad du har för fritidsintressen och vad som 

är viktigt för dig. Du väljer själv om det är någon fråga du inte vill svara på eller om du plötsligt 

bestämmer dig för att inte vara med så är det helt ok, det bestämmer du själv. Jag hoppas att du vill 

vara med och prata med mig. Du får jättegärna bjuda in din kontaktman, godman eller anhörig att vara 

med när jag ska prata med dig.   

  

Vill du vara med och prata med mig, var god skriv ditt namn här: _____________________________  

  

Vid oklarheter eller tveksamheter är du välkommen att kontakta mig via mail:   

barbare.huskaj@esbhstudent.se 

 

Med vänlig hälsning  

Barbare Huskaj 

 

 

 

  

mailto:barbare.huskaj@esbhstudent.se
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Appendix 3 – Exempelfrågor, Intervjuguide stödanvändare 

 

 

Tema  Intervjufrågor 

Bakgrundinformation  

• Hur gammal är du?  

• Hur länge har du bott här på boendet?   

• Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

  

Boende och boendemiljö  

• Trivs du med ditt rum eller lägenhet?   
• Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?  

• Vad skulle du vilja förändra på boendet?  

• Vart har du bott tidigare?  
• Vad förändrades är du flyttade hit?  

• Vad är det bästa med att bo här?   

Självbestämmande  

• Får du bestämma om saker som är viktiga för dig?  

• Vad är viktigt för dig?  
• Gör du samma saker nu som innan du flyttade hit?     

Varför/varför inte?  

• Vad har förändrats under tiden du bott här?   
• Vem bestämmer här på boendet?  

• Är det någon annan som bestämmer?   

• Hur går det till när något ska bestämmas?   
• Vad bestämmer du om? Varför?  

• Vad bestämmer du inte om? Varför?   

• Om du vill ändra något hemma vad gör du då?  

Aktiviteter och sysselsättning  

• Vilka sysselsättning / aktivitetsintressen har du? (vad 
tycker du om att göra?)  

• Gör du samma saker nu? Varför/varför inte?   

• Vad har förändrats under tiden du bott här?    

Ålder och åldrande  

• Tycker du att du är gammal?   
• Hur är man när man är gammal?  

• Vad händer med kroppen när man blir gammal?  

• Är det något annat som händer när man blir gammal?  
• Vad gör man när man är gammal? Varför?  

• Vad gör man inte när man är gammal? Varför?   

• Berätta vad du vill göra när du blir gammal.  
• Vad vill du inte göra?  

• Gör du andra saker nu än när du var ung?  

• Är det något du slutat att göra nu? Varför?   

• Är det något som är svårare att göra nu? Varför? Hur 
gör du då?   

• Är det något som blivit lättare att göra? Varför? 

Bestämmer du mer nu än när du var ung?   
• Hur ska servicebostaden vara för att den som är gammal 

ska ha det bra där?  
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Appendix 4 – Intervjuguide personal 

 

Tema Intervjufrågor 

Bakgrundinformation  

• Hur gammal är du?     
• Vilken utbildning har du?   
• Hur länge har du arbetat med personer som har en 

intellektuell funktionsnedsättning?  
• Hur länge har du arbetat här på boendet?  
• Hur skulle du kort beskriva ditt arbete på boendet? 
• Beskriv en vanlig dag på jobbet?   

Aktiviteter  

• Vilka aktiviteter finns att tillgå på boendet?  
• Hur gör ni när ni ska planera in en aktivitet, efterfrågas 

brukarnas synpunkter först om vad de föredrar att 
göra? Vad är mest eftertraktad, aktivitet enskild eller i 
grupp?  

• Finns möjlighet till aktivitet/sysselsättning i enskildhet 
med enbart kontaktperson eller annan aktivitet om 
brukare föredrar detta? Varför/varför inte?   

Att åldras med intellektuell 
funktionsnedsättning  

• Hur upplever du att åldrandet påverkar de personer 
som bor här på boendet?  

• Har du observerat några förändringar hos de äldre?   
• Hur upplever du att åldrandet påverkar de boende i 

deras vardag?  
• Hur har vardagen förändrats? Varför?   
• Vilka förändringar har detta krävt gällande dina 

arbetsuppgifter?   
• Hur uttrycker sig de boende om sitt eller andras 

åldrande?  
• Kan du ge något exempel på när du och någon boende 

pratat om hur det är att åldras och vad det innebär?   

Delaktighet   

• Hur anser du att åldrandet påverkar de boendes 
möjlighet till delaktighet?  

• Kan du berätta om när du upplevt att åldrandet 
påverkat personens möjlighet att vara delaktig?  

• På vilket sätt stödjer gruppbostadens fysiska miljö 
(lokaler, föremål, hjälpmedel, utomhusmiljö, etc.) de 
äldres möjlighet till delaktighet?  

• Vad i den fysiska miljön hindrar delaktigheten?  
• På vilket sätt stödjer gruppbostadens sociala miljö 

(personal, grannar, vänner, anhöriga, etc.) de äldres 
möjlighet till delaktighet? 

• Vad i den sociala miljön hindrar delaktigheten?  
• Anser du att de äldre får det stöd de behöver för att 

kunna vara delaktiga?  
• Vad tycker du att ni som personal är bra på? Vad skulle 

kunna utvecklas  
 


